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АРТЕРИАЛНА РИГИДНОСТ

• Артериалната ригидност се оценява със
способността на големите артерии да се
разширяват в отговор на систолното
изтласкване на ударния обем.

• Дефинират се понятията материална(физична)
и функционална ригидност.

�Материалната се проявява със
съпротивлението на разтягане в отговор на
приложена сила.

�Функционалната зависи от отношението
дебелина/ лумен на съда. 



BSPS - Scientific Meeting, 19 Feb 2016

ИСТОРИЯИ РАЗВИТИЕ

� Графичната регистрация на артериалния пулс е първия

физиологичен запис, използуван за клинична диагноза

през XIX век.

�Теоритичните, експериментални и клинични принципи, написани от Donald McDonald  et al. 

след Втората Световна Война сафундаментални за концепцията, заложена в апарата

Sphygmocor.

Илюстрация на сфигмограф, конструиран от френския физиолог Etienne-Jules Marrey през 1860 .

�През 1872 студентът медик Frederic Acbar Mahomed пръв описва възрастовите промени във

формата на артериалния пулс. 

Frederick Akbar 

Mahomed (1849–84)

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРТЕРИАЛНА

РИГИДНОСТ

• Златен стандарт за оценка на артериалната ригидност е
измерването на скоростта на разпространение на
пулсовата вълна. Този метод се базира на уравнението
на Moens-Korteweg: PWV²=Eh/2rρ

• Анализ на пулсовата вълна, получена с апланационна
тонометрия или ехографски.

• Оценка на зависимостта между радиуса на съда и
разширяващото налягане посредством ехографски
методи, апланационна тонометрия и магнитен
резонанс.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАРОТИДНО-ФЕМОРАЛНАТА СКОРОСТ НА

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПУЛСОВАТА ВЪЛНА

Обща
сънна
арт.

Феморална
арт.

Принципът на измерване на тази скорост се основава на определяне

на закъснението в началото на възходящото рамо на пулсовата

вълна, регистрирана върху общата сънна ифеморалната артерия

(∆t, foot-to-foot method) и измерване на пътя, изминат от пулсовата

вълна и отговарящ на това закъснение

ПРИНЦИПИ НА АПЛАНАЦИОННАТА ТОНОМЕТРИЯ

Апланационен

тонометър

Сензор

Артерия

Кост
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Генерализирана трансфернафункция

Аортно пулсово налягане

АортаРадиална артерия

Инцизура

Време на
изтласкване

ИВНС

ИВДН

ДОКАЗВАНЕ НА ГЕНЕРАЛИЗИРАНАТА ТРАНСФЕРНА ФУНКЦИЯ

Радиална а.

Систолично н. Диастолично н. Пулсово н.
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ФОРМА НА АОРТНА ПУЛСОВА ВЪЛНА

Диастола

Рb е отразената вълна.

Величина на отразяване е съотношението между Рf/ Pb , 

представено в проценти.

• Връщането на отразената пулсова вълна по време на систолата води до увеличаване на левокамерния товар и

намаляване на диастоличното налягане.

• Връщането на отразената пулсова вълна по време на диастолата води до намаляване на камерния товар и

увеличаване на диастоличното налягане.  

Рf е вълна напред, която се генерира от изтласкването на

камерата.

Систола Диастол

а

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НАОТРАЗЯВАНЕТО НА ВЪЛНАТА

• Отразената вълна на налягане се връща по време на систолния период на

изтласкване поради:

� Увеличена скорост на разпространение на пулсовата вълна.

� По-проксимално място на отразяване на вълната.

� Нисък ръст.

� По-ниска сърдечна честота.

� Удължено време на изтласкване, отразената вълна на налягане се връща по време на

систолния период на изтласкване.

• Отразената вълна на налягане се връща по време на диастолния период на

изтласкване поради:

� Увеличена сърдечна честота.

� По- кратък период на изтласкване.

� По-висок ръст.
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Систолно налягане

Отразена вълна

Усилващо налягане

ИнцизураВълна напред

Пулсово
налягане

Диастолно налягане
Време до
отразена вълна

Усилващо налягане е допълнителното налягане, добавено към вълната напред от рефлектираната вълна. 

Индекс на усилване е отношение между усилващо налягане и централно пулсово налягане (УН/ ЦПН)

Време до отразената вълна се изчислява от началото на възходящата част на вълната вследствие

изтласкването на кръв от камерата до началото на отразената вълна

Анализ на пулсовата вълна, получена с апланационна тонометрия

АРТЕРИАЛНАТА РИГИДНОСТ СЕОЦЕНЯВА ЧРЕЗРАЗЛИЧНИ

ИНДЕКСИ, ПОЛУЧЕНИОТ КРИВАТА НА АОРТНОТО ПУЛСОВО

НАЛЯГАНЕ.

ДН

СН

ПН

∆P=P2 - P1 -Усилващо налягане (налягане на усилване) , главно се дължи на отразената вълна . Усилването

се увеличава при по-ригидни артерии. 

Индекс на усилване-може да се представи като съотношение между ΔР/ аСН- аДН в проценти, преизчислен за сърдечна

честота 75 уд/ мин. Или като съотношение ΔР/ Р1 .Усилването се увеличава при по-ригидни артерии. 

Централното систолично налягане се увеличава с възрастта. 

Buckberg Index или отношение Субендокардна жизненост – площ под кривата на налягането по време на диастола/ 

площ под кривата на налягането по време на систола изразена в проценти. Нормална стойност > 130 до 200 %. 

Намалява при увеличение на сърдечната честота и увеличение на систоличното налягане.
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С възрастта, както и при хипертония, диабет, хиперхолестеролемия и

др. се увеличава:

•Скоростта на разпространение на пулсовата вълна, която главно

определя увеличението на:

� Аортното систолично налягане

� Периферното и аортното пулсово налягане

� Периферния и аортния индекс на усилване

•Скоростта на разпространение на пулсовата вълна е директна мярка за

артериалната ригидност.

•Централното аортно систолично налягане, аортното пулсово налягане

и аортния индекс на усилване- АУН/АПН% са индиректни показатели,

определящи артериалната ригидност.
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Типове вълни на аортно пулсово налягане, в зависимост от

различна степен на отразяване на вълната.

Аортно
налягане

Тип А

Тип В

Тип С

Тип А Ранно систолично рамо; късен систоличен

пик, положително усилващо налягане.

Тип В Нула усилващо налягане.

Тип С Върховото налягане съвпада с върховия

поток; късно систолично рамо, отрицателно
усилващо налягане.

Различни съотношения между върховия пик на систоличното

налягане и върховата скорост на кръвния поток в зависимост

от възрастта на индивида

52 год.

68 год.

28 год.

Типични криви, регистрираще налягането (горе) и потока при трима нормотензивни

индивиди на различна възраст. Наблюдава се намаляване на аортния поток с възрастта и

късно систолично усилване като последствие от увеличена артериална твърдост и

отразяване на вълната.
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Gerard M. London, and Bruno Pannier Nephrol. Dial. Transplant. 2010;25:3815-3823

Различията в максималната

стойност на централното и

периферното артериално

налягане се дължат на малкото

разстояние между точката на

отразяване и периферната

артерия, поради което „вълната

напред“ и отразената вълна са

във фаза (Tr = 0).

Отразената вълна се връща

към аортата и централните

артерии със закъснение (Tr≠0) и
пикът и попада в диастола или

късно в систола в зависимост

от продължителността на

времето на изтласкване

(особено характерно за
здравите млади индивиди). 

Kelly R, Hayward C, Avolio A, et al. Circulation. 1989;80:1652–1659.

Възрастови промени в контура на пулсовата вълна в радиалната и сънната

артерия

Данните са от 1005 индивида и

показват прогресивно

увеличаване на късния

систоличен пик и разширяване

както на централната, така и

на радиалната пулсова вълна.
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Типичнаформа на пулсовата вълна при нормотензивни индивиди

• Млади нормотензивни

• Нормотензивни на средна възраст

• Възрастни нормотензивни

Тесен радиален пик. Късното систолично рамо на аортния пулс е по-ниско от ранния систоличен пик.(Негативно усилване)

Широк радиален систоличен пик. Късният систоличен пик на аортния пулс е по-висок от ранното систолично рамо.(положително усилване)

Увеличено късно систолично рамо на радиалния пулс. Увеличено късно систолично усилване на аортния пулс .

Радиален пулс Аортен пулс

Радиален пулс Аортен пулс

Радиален пулс Аортен пулс
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Типичнаформа на пулсовата вълна при хипертензивни индивиди

• Млади хипертензивни

• Хипертензивни на средна възраст

• Възрастни хипертензивни

Изразено късно систолично рамо на радиалния пулс. Късно систолично усилване на аортния пулс .

Увеличено късно систолично рамо на радиалния пулс. Увеличено късно систолично усилване на аортния пулс. 

Подчертано увеличение на късния систоличен пик, който е по- висок от ранното систолично рамо за разлика от пулса при млади хипертензивни

Изразено усилване на късния систоличен аортен пулс .

Радиален пулс Аортен пулс

Радиален пулс Аортен пулс

Радиален пулс Аортен пулс
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